KENDELSE
Afsagt den 25. maj 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Spiller, AaB
SAGEN
I ALKA Superligakampen søndag den 22. maj 2016 mellem AaB og Esbjerg fB blev en AaB-spiller udvist i det 89.
minut for at gøre sig skyldig i voldsom adfærd, jf. Fodboldlovens § 12.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende bemærkninger:
At spilleren blev tildelt et direkte rødt kort i 89. minut for at gøre sig skyldig i voldsom adfærd.
At i forbindelse med en batalje mellem en Esbjerg fB-spiller og en AaB-spiller kommer den udviste spiller løbende
mod Esbjerg fB-spilleren og tager med sin højre hånd fast om spillerens strube. Efter at AaB-spilleren har sluppet
sit greb om struben fortsætter han sin aggressive gang 4-5 skridt mod Esbjerg fB-spilleren hvor efter han stikker
hovedet frem og nikker Esbjerg fB-spilleren en skalle.
At både første forseelse (strubegrebet) og anden forseelse (skallenikkeriet) kategoriseres som ”voldsom
adfærd”, hvorfor spilleren udvises i henhold til Fodboldlovens bestemmelser.
At spilleren efter at være blevet forevist det røde kort vender han sig væk fra dommeren inden han vender retur
med ordene ”This is a fucking joke”. Da spilleren på vejen ud af banen passerede 4. dommeren blev han titeluret
med ordene "Fucking ref.".
REDERGØRELSE FRA AAB
AaB har været foreholdt dommer dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At AaB anerkender indberetningen og beklager hændelsen mange gange.
At AaB tager stærk afstand fra denne form for adfærd, hvilket AaB har påtalt over for spilleren.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Stig Pedersen, Steven Lustü, Jesper Hansen og Kim Høg Madsen har
deltaget i sagens behandling.
De Disciplinære Bestemmelsers paragraf 1i-1)-d giver Fodboldens disciplinærinstans mulighed for at forhøje eller
nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører advarsel eller udvisning.
Disciplinærinstansen finder at spilleren med sin handling og udbrud mod såvel dommer som linjedommer i særlig
grad har udvist usportslig adfærd.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat

sanktionen til én spilledages karantæne ud over de 30 karantænepoint, som selve udvisningen giver i henhold
til 1b i de Disciplinære bestemmelser.
KENDELSE
Med henvisning til DBUs Love § 30.1 d) 11 tildeles spilleren 30 karantænepoint for udvisningen samt yderligere én
karantænedag, svarende til 15 karantænepoint.
Kendelsen kan, jf. DBUs Love § 30.7 ikke ankes videre.
Brøndby, den 25. maj 2016

